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Onderwerpen

1. Monitoring 10:00 uur

2. Onderzoeken 10:30 uur

3. Maatregelen 11:00 uur
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Monitoring https://www.google.com/covid19/mobility/

Verplaatsingen in provincie Utrecht



Monitoring https://www.dat.nl/nvp/
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Verkoopcijfers april 2020 versus april 2019

6 Bron RAI Vereniging



Voertuigregistraties
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Aandeel verkoop elektrische fiets
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42 %

2019
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2020
• Het aantal dagelijkse reizigers is sinds half maart

gekelderd van 1,3 miljoen naar 110.000.

• Vanaf 2 juni voert NS weer de volledige dienstregeling uit,
met maximaal 40 procent van de passagierscapaciteit.

2021
• NS verwacht dat dat in heel 2021 niet meer wordt dan 50

procent.

2025
• NS verwacht pas in 2025 weer het aantal reizigers van

voor de coronacrisis te vervoeren.

• Het spoorbedrijf rekent op een verlies van 4,7 miljard
euro aan inkomsten voor de komende vijf jaar.

Nederlandse Spoorwegen

Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/21/ns-wordt-kleiner-dat-kan-niet-anders
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Stads- en streekvervoer in Nederland

2020
• OV-NL heeft samen met Min IenW vier scenario’s uitgewerkt.
• Dit jaar wordt een omzetverlies van 800 miljoen euro verwacht.

2023
• De vervoersbedrijven verwachten in 2023 70 procent van het aantal reizigers voor de crisis te

vervoeren. Voor het zwaarste scenario is de verwachting 50 procent.

2025
• In het zwaarste scenario lopen de verliezen op tot 3 miljard euro in 2025.

Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/21/investeringen-in-duurzame-bussen-moeten-terugbetaald



Vragen over monitoring

§Wat heb je zelf zien veranderen?

§ Hoe is de communicatie met de burger veranderd ?

§Welke monitoring gereedschappen had je al die je goed kan inzetten nu
en aan welke heb je flinke behoefte ?
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Onderzoek

1. KIM – onderzoek “Mobiliteit en corona” – april 2020

2. Onderzoek RAI Vereniging – 12 mei 2020

3. Onderzoek ANWB – 22 mei 2020
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Onderzoek KIM “Mobiliteit en de coronacrisis”

§ Representatieve steekproef onder ruim 2000 leden van Mobiliteitspanel
Nederland in periode van 27 maart tot en met 4 april 2020.

§ Huidig reisgedrag vergelijken met reisgedrag voor crisis.

§ Beeld bepalen huidige impact.

§ Bepalen verwachtingen reisgedrag voor de toekomst.
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Onderzoek KIM - Verwachting in toekomst

§ 90% mensen verwacht gedrag buitenshuis weer op te pakken.

§ 27% thuiswerkers verwacht vaker te gaan thuiswerken.

§ 36% van op afstand vergaderen verwacht dit te blijven doen.

§ 13% verwacht onderwijs op afstand te blijven volgen.

§ 80% verwacht dat gebruik vervoerwijzen niet verandert.

§ 20% verwacht toename in lopen en fietsen.
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Onderzoek RAI - vereniging
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Maakt gebruik van
openbaar vervoer

Blijft u gebruik maken van het
openbaar vervoer voor uw woon-werk

verkeer als de overheid de huidige
lock down maatregelen eenmaal heeft

versoepeld?

Ja 52%

Weet nog niet 28%

Nee, ik ga gebruik maken van ander vervoersmiddel 20%

geen antwoord 0

Gaat gebruik
maken van ander

vervoermiddel

Met welk vervoersmiddel gaat u
waarschijnlijk dan in het vervolg

naar uw werk?
Auto 63%

Motor 1%

Bromfiets 0%

Snorfiets 0%

Lopend 0%

Fiets 18%

Anders 2%

Weet nog niet 15%

Totaal 100%

Allen
Als de overheid de lockdown

maatregelen versoepelt gaat u dan
uw gedrag veranderen ten opzichte

van vroeger?

Nee, ga weer dagelijks naar het werk 63%

Ja, ga waarschijnlijk vaker vanuit huis werken 26%

Weet niet 11%

Totaal 100%

• Uitgevoerd door Maurice de Hond
• 3975 deelnemers
• Resultaten in Excel-vorm beschikbaar

Bron https://www.raivereniging.nl/nieuws/persberichten/2020-q2/0512-coronacrisis-verandert-mobiliteit-blijvend.html



Onderzoek ANWB
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• 36% wil vaker met eigen vervoer reizen. Belangrijkste reden is om
drukte in openbaar vervoer te vermijden.

• Een derde van de ondervraagden wil na de crisis minder vaak gebruik
maken van het openbaar vervoer.

• Maar liefst 27% geeft aan vaker de fiets of e-bike te willen pakken.

• Een kleiner gedeelte (17%) wil vaker met de auto, motor of bromfiets
reizen.

Bron: https://www.anwb.nl/verkeer/nieuws/nederland/2020/mei/onderzoek-nederlander-wil-na-corona-meer-met-
eigen-vervoer-reizen



Vergelijking onderzoeksresultaten

Meer thuiswerken:
§ 27% KIM
§ 26% RAI

Verandering modaliteit:
§ 20% KIM
§ 20% RAI mbt OV-gebruikers
§ 33% ANWB mbt OV-gebruikers

Meer fietsen:
§ 20% KIM (inclusief lopen)
§ 18% RAI
§ 27% ANWB
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Vragen over onderzoek

§Wat doe je met zulke onderzoeken, hoeveel waarde hecht je daar aan ?

§Wat is je verwachting ten aanzien van het modaliteitsgebruik na de
crisis?

19



Maatregelen

§ Aanpassing verkeerslichten

§ Aanpassing Infrastructuur
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Meer ruimte voor de fiets rond de Erasmusbrug

26 Bron: MobiliteitsPlatform



Vragen over maatregelen

§Welke maatregelen heb je tijdens de crisis getroffen en wat is/was het
effect?

§Welke maatregelen verwacht je te nemen na de crisis?

§ Zoek je vooral binnen je eigen werkgebied (VRI’s) of werk je samen
met andere diensten/bedrijven?
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Voor verdere vragen n.a.v. deze presentatie

§ E-mail : info@vialis.nl
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